Obecné zastupiteľstvo vo Finticiach v zmysle § 8, ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a na základe dohody uzavretej dňa 14.5.2004 medzi obcami Fintice a Záhradné o spoločnom
školskom obvode základnej školy v y d á v a toto

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE FINTICE ČÍSLO 5/2004
o vytvorení spoločného školského obvodu základnej školy

Za účelom zabezpečenia zákonom stanovenej povinnej školskej dochádzky sa určuje
pre žiakov s trvalým pobytom v obciach: Fintice, Záhradné

spoločný školský obvod základnej školy – Základná škola Fintice
Grófske nádvorie 209/2
Žiaci uvedených obcí plnia povinnú školskú dochádzku v Základnej škole Fintice,
ak zákonný zástupca žiaka nerozhodne inak.

Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo Finticiach
dňa 21.6.2004 uznesením č. 47/2/2004.
Na úradnej tabuli bolo vyvesené dňa 22.6.2004 a účinnosť nadobúda 15-dňom od vyvesenia.

Vo Finticiach, 21.6.2004
František K o č i š
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo vo Finticiach v zmysle § 8, ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a na základe dohody uzavretej dňa 24.1.2007 medzi obcami Fintice a Veľký Slivník
o spoločnom školskom obvode základnej školy v y d á v a toto

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE FINTICE
ČÍSLO 11/2007
o vytvorení spoločného školského obvodu základnej školy

Za účelom zabezpečenia zákonom stanovenej povinnej školskej dochádzky sa určuje
pre žiakov s trvalým pobytom v obciach: Fintice, Veľký Slivník
spoločný školský obvod základnej školy – Základná škola Fintice
Grófske nádvorie 209/2
Žiaci uvedenej obce plnia povinnú školskú dochádzku v Základnej škole Fintice,
ak zákonný zástupca žiaka nerozhodne inak.

Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo
Finticiach dňa 11.2.2007 uznesením č. 10/2007.
Na úradnej tabuli bolo vyvesené dňa 12.2.2007 a účinnosť nadobúda 15-dňom od vyvesenia.

Vo Finticiach, 12.2.2007
Terézia G m i t r o v á
starostka obce

